
Soluções para sala bariátrica
CUIDADOS COM PACIENTES PLUS SIZE
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De acordo com um relatório de 2016 da Organização Mundial  
da Saúde (OMS), globalmente há 650 milhões de pessoas 
obesas - aproximadamente 13% da população adulta mundial.1 

O cuidado com pacientes plus size é um desafio substancial  
e cada vez mais necessário para os prestadores de serviços de 
saúde dos dias atuais. É normalmente esse o caso no ambiente 
hospitalar, onde o aumento da população de pacientes plus size 
coloca uma pressão considerável sobre os recursos disponíveis. 

Muitas vezes, as instalações de cuidados não têm acesso  
a equipamentos, processos e treinamento adequados  
para fornecer cuidados seguros, confortáveis e dignos para  
essa população de pacientes. Como resultado, as práticas  
de prestação de cuidados podem ser muito difíceis para  
os pacientes e seus cuidadores.

O acesso oportuno aos produtos certos ajuda a aumentar  
a dignidade, o conforto e a segurança dos pacientes,  
além de melhorar os processos de cuidados, a segurança 
e a eficiência dos cuidadores.

Soluções 
para Sala 
Bariátrica
Abordagem dos desafios de  
cuidados com pacientes plus size
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Melhorar a eficiência dos 
cuidados e da segurança

Promover o conforto 
e a dignidade do paciente 

Responder às necessidades 
em constante mudança  
com liberdade operacional

Ajudamos você a:
Nossas soluções para salas bariátricas 
garantem que as instalações de saúde 
estejam equipadas para os desafios 
crescentes de pacientes plus size e 
prontas para oferecer cuidados seguros, 
dignos e com bom custo-benefício

*  As ofertas de treinamento e consultoria podem variar entre 
as regiões. Para saber mais, acesse https://www.arjo.com/
pt-br/servicos-solucoes/solucoes-para-assistencia-medica/
solucoes-para-sala-bariatrica/

Soluções para Sala Bariátrica

Manuseio e higiene dos pacientes
Possibilite transferências seguras  
e confortáveis para pacientes  
plus size e seus cuidadores

Prevenção de TEV
Reduza o risco de tromboembolismo 
venoso com compressão pneumática 
intermitente (CPI) não invasiva

Soluções financeiras 
A solução certa no momento certo, 
com ou sem investimento de capital

Superfícies de suporte  
e gerenciamento de microclima
Melhore os cuidados e a proteção  
da pele frágil com superfícies  
e soluções de controle de microclima 
para pacientes plus size com 
integridade cutânea comprometida

Camas hospitalares
Proporcione um ambiente seguro  
e digno para pacientes plus size 
com até 454 kg de peso

Treinamento
Ofereça programas de treinamento 
ergonômico para ajudar a melhorar 
a segurança dos cuidadores*
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Dignidade do paciente  
e eficiência do cuidador

Como vamos acomodar 
esse paciente e movê-lo 

com segurança sem 
nos lesionarmos?

Eu serei
julgado?

Como vamos 
transferir esse 
paciente com 

segurança?

O equipamento 
suportará o peso 

do paciente?

O hospital tem 
o tamanho correto de 

equipamento e suportará 
meu peso?

Como serei 
tratado?

Como
evitamos lesões

por pressão?

Como
mobilizamos

esse paciente 
com segurança?

Como 
evitamos
a TVP?

Não quero 
ser um fardo 
para a equipe

Como 
usamos esse 

equipamento?

Dúvidas e preocupações

Nossas soluções bariátricas

Sistema de elevador de teto

Camas hospitalares

Sistema de elevador de piso

Superfícies de suporte

Citadel® Plus
SWL* 454 kg

Auralis® Plus
454 kg 

Skin IQ® 1000
SWL* 454 kg

Gerenciamento de microclima

Maxi Sky® 2 Plus e cestos  
(slings) para transferências 
sentadas e laterais SWL* 454 kg

Tenor® e cestos (slings)  
para transferências sentadas 
SWL* 320 k

Bomba Flowtron® ACS900 com 
perneiras Tri Pulse™ ou DVT™ 60 L 
- até 81 cm (32") de tamanho da panturrilha

Prevenção de TEV



SOLUÇÕES PARA SALA BARIÁTRICA  5  

Como vamos acomodar 
esse paciente e movê-lo 

com segurança sem 
nos lesionarmos?

Eu serei
julgado?

Como vamos 
transferir esse 
paciente com 

segurança?

O equipamento 
suportará o peso 

do paciente?

O hospital tem 
o tamanho correto de 

equipamento e suportará 
meu peso?

Como serei 
tratado?

Como
evitamos lesões

por pressão?

Como
mobilizamos

esse paciente 
com segurança?

Como 
evitamos
a TVP?

Não quero 
ser um fardo 
para a equipe

Como 
usamos esse 

equipamento?

Melhorar a eficiência e a segurança  
dos cuidadores
O cuidado de pacientes plus size geralmente requer a ajuda 
 de mais pessoas para garantir a realização das tarefas;  
no entanto, sem equipamento apropriado, pode expor  
os cuidadores e pacientes a maior risco de lesões. Esses  
desafios podem ser resolvidos ao fornecer aos cuidadores  
os equipamentos bariátricos certos, em tempo hábil.
Sem o equipamento adequado, tanto os cuidadores quanto  
os pacientes podem correr o risco de graves lesões. Nossa  
linha de equipamentos de manuseio bariátrico ajuda a facilitar  
o manejo seguro e eficiente de pacientes plus size.

Promova o conforto e a dignidade do paciente
Pacientes plus size podem se preocupar com o fato de que sua 
forma ou tamanho causem dificuldades à equipe ou a outros 
pacientes, atrasem os cuidados ou causem problemas no 
equipamento. Isso pode fazer com que centros de saúde  
sejam particularmente estressantes para pessoas plus size.

Tarefas diárias, como usar o vaso sanitário ou entrar e sair  
da cama, podem apresentar dificuldades para pacientes 
plus size, especialmente se seus níveis normais de agilidade 
estiverem debilitados por doença ou efeitos de cirurgia. 

Fornecer fácil acesso a equipamentos bariátricos aumenta  
o conforto tanto do paciente quanto do cuidador.

Higiene

Transferência lateral  
e reposicionamento

*SWL: Carga de trabalho segura

Sistema de transferência assistido  
a ar Maxi Air®  SWL* 544 kg  
Lençóis deslizantes MaxiSlide®

Carmina®

SWL* 320 kg
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Eficiência ergonômica simplificada

Soluções para o manuseio  
de pacientes

O manuseio, a transferência lateral e o reposicionamento dos 
pacientes podem ser demorados e fisicamente extenuantes  
para os cuidadores. Sem o equipamento adequado, tanto  
os cuidadores quanto os pacientes podem correr o risco 
de graves lesões. Nossa linha de equipamentos de manuseio 
bariátrico ajuda a facilitar o manuseio seguro e eficiente  
de pacientes plus size.

Todas as soluções, incluindo elevadores de teto, elevadores  
de piso e dispositivos de transferência lateral foram projetadas 
especificamente para permitir que os cuidadores ajudem  
a melhorar a dignidade e o conforto de pacientes plus size.

• Elevadores de teto 
• Elevadores de piso
• Dispositivos de transferência lateral

Nossas soluções para o 
manuseio de pacientes:
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Melhora da dignidade e do conforto

Soluções de higiene

Lidar com as necessidades de higiene de pacientes plus size 
pode ser um desafio central em cuidados bariátricos. Se as 
soluções apropriadas não estiverem disponíveis, os cuidadores 
podem ser submetidos a um aumento na carga estática  
durante as atividades de manuseio e higiene do paciente.

Nossas soluções bariátricas de higiene foram desenvolvidas  
para oferecer conforto e dignidade ao paciente plus size.  
Elas fornecem aos cuidadores uma plataforma ergonômica  
ideal para o banho e rotinas de higienização assistidas para  
pacientes pesando até 320 kg. 

Carmina
CONFORTÁVEL, SEGURA E DIGNA

• Projetada especificamente para rotinas de higiene,  
banho e higienização assistida de pacientes.

• O design de fácil transferência aumenta a segurança  
de pacientes com diferentes níveis de mobilidade.

• Disponível em dois modelos como cômoda, um chuveiro 
multifuncional móvel e uma cadeira sanitária.
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Cuidados aprimorados para peles comprometidas

Superfícies de  
suporte terapêutico

Devido à retenção de líquidos e má circulação, os pacientes  
plus size frequentemente sofrem com maior fragilidade cutânea, 
o que os torna mais vulneráveis a lesões por pressão e rupturas 
na pele.2 Para ajudar a mitigar esse risco, é recomendado  
o uso de superfícies de suporte adequadas.3

Oferecemos uma ampla gama de superfícies de suporte  
e soluções para gestão de microclima que ajudam no cuidado 
com pacientes plus size com integridade cutânea comprometida.

Auralis Plus
SISTEMA BARIÁTRICO DE PRESSÃO ALTERNADA 

• A Citadel Plus, em combinação com o Auralis Plus e  
o Skin IQ 1000, cria uma plataforma totalmente equipada 
para recuperação do paciente e segurança do cuidador.

AtmosAir® Plus
SUPERFÍCIE DE REDISTRIBUIÇÃO DE PRESSÃO,  
SEM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

• Self Adjusting Technology™ (SAT) que altera automaticamente 
a pressão em resposta ao movimento do paciente para 
prevenção ininterrupta de lesões por pressão.

Skin IQ 1000
GERENCIAMENTO DE MICROCLIMA

• O sistema de gerenciamento de microclima Skin IQ 1000 
utiliza a Negative Airflow Technology™ para ajudar a controlar 
o calor e a umidade (microclima) da pele do paciente,  
para ajudar a reduzir o risco de lesões por pressão.
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Um ambiente seguro e digno

Camas hospitalares

A cama é o centro de cuidados durante a internação hospitalar, 
fornecendo uma plataforma para a recuperação do paciente  
e ajudando a reduzir o risco de lesões nele e no cuidador.  
As camas capazes de atender o tamanho e o peso de pacientes 
plus size sem comprometer o conforto, a dignidade  
e os resultados desejados do tratamento são essenciais.2

A Citadel Plus foi projetada para pacientes de até 454 kg 
e garante que as instalações resolvam com segurança as 
necessidades de pacientes plus size e seus cuidadores, 
mantendo a eficiência e ajudando a preservar a dignidade.  
Nossas camas bariátricas oferecem versatilidade para  
atender a uma ampla gama de pacientes plus size.

Citadel Plus
PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE, AVANÇO DOS CUIDADOS

• Visualmente semelhante a outras camas hospitalares Arjo, 
o Sistema de cuidados bariátricos Citadel Plus é difícil de 
distinguir como um produto bariátrico, ajudando a preservar  
a dignidade de pacientes plus size.
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Confortável, não invasivo e clinicamente eficaz

Prevenção de TEV

A obesidade está associada ao alto risco de tromboembolismo 
venoso (TEV), uma das principais causas de morbidade  
e mortalidade hospitalar de pacientes plus size.4

O Sistema de Compressão Ativa Flowtron oferece compressão 
pneumática intermitente (CPI), um método simples e fácil  
de usar para circular o sangue nas veias profundas das pernas, 
reduzindo a estase venosa e ajudando a prevenir a formação  
de TVP.

Nossas perneiras Flowtron Tri Pulse e DVT 60L são 
especialmente projetadas para pacientes plus size  
com tamanho de panturrilha de até 81 cm.

Sistema de Compressão Ativa Flowtron
PERSONALIZADO, NÃO INVASIVO E CLINICAMENTE 
COMPROVADO

BOMBAS
• O Sistema de Compressão Ativa Flowtron ACS900 fornece 

terapia uniforme e sequencial a partir de uma bomba, 
promovendo facilidade de uso e segurança com a tecnologia 
patenteada SmartSense™, que reconhece e se adapta auto-
maticamente ao tipo ou combinação de perneiras em uso.

PERNEIRAS
• Ampla linha de perneiras leves, respiráveis e não térmicas 

com excelentes propriedades de gerenciamento de umidade, 
que ajudam a evitar o acúmulo de calor e umidade para  
o conforto do paciente.
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A solução certa no momento certo, com ou sem investimento de capital

Soluções financeiras

Equipadas com as soluções certas, as instalações de saúde têm  
a capacidade de melhorar a qualidade dos cuidados e a segurança 
dos pacientes e cuidadores. Para ajudar as instalações a ter 
acesso rápido às soluções bariátricas, oferecemos um programa 
de aluguel que pode ser adaptado para atender às suas 
necessidades. Nossas soluções para salas bariátricas variam de 
um único produto ao pacote completo, oferecido como aluguel 
para esta finalidade ou contrato de locação personalizado.

Entre em contato  
com seu representante  
local para discutir as  

soluções financeiras que 
atendam às necessidades  

de suas instalações.
https://www.arjo.com/pt-br/
servicos-solucoes/solucoes-
para-assistencia-medica/

solucoes-para-sala- 
bariatrica/ 
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Segurança do cuidador - conforto e dignidade do paciente

Treinamento

Oferecemos treinamento em uso de produtos e consultoria  
em manuseio de pacientes para garantir a eficiência do  
trabalho seguro dos cuidadores e o conforto dos pacientes.  
As ofertas de treinamento e consultoria podem variar entre  
as regiões. Para saber mais, acesse https://www.arjo.com/
pt-br/servicos-solucoes/solucoes-para-assistencia-medica/
solucoes-para-sala-bariatrica/

Vídeo de demonstração do Maxi Sky 2 Plus

Vídeo de demonstração da Citadel Plus
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Na Arjo, acreditamos que a melhora da mobilidade em ambientes de assistência médica é essencial para o atendimento de qualidade. Nossos produtos e soluções são 
projetados para promover uma experiência segura e digna por meio do manuseio de pacientes, camas hospitalares, higiene pessoal, desinfecção, diagnóstico e prevenção 
de lesões por pressão e tromboembolismo venoso. Com mais de 6.500 pessoas em todo o mundo e 65 anos cuidando de pacientes e profissionais de saúde, estamos 
comprometidos em gerar resultados mais saudáveis para as pessoas que enfrentam desafios de mobilidade.
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